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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti maka dapat disimpulkan : 

1. Sistem Rekrutmen Pada PT. Jatinom Indah Agri Blitar 

PT. Jatinom Indah Agri Blitar sebelum mengadakan rekrutmen devisi 

menganalisis pekerjaan yang kosong. Apabila yang kosong adalah tingkat staff 

kebawah maka rekrutmen diadakan di devisi dan apabila staff keatas akan 

mengirim spesifikasi ke personalia. Lalu personalia mengelompokan lamaran 

sesuai permintaan devisi. Perusahaan menerima rekrutmen dari berbagai 

sumber, karena PT. Jatinom Indah Agri Blitar menggunakan metode terbuka 

dalam penyampaian jika terjadi kekosongan lowongan kerja. 

2. Sistem Seleksi Pada PT. Jatinom Indah Agri Blitar 

Seleksi di PT. Jatinom Indah Agri Blitar memiliki klasifikasi berupa umur, 

pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, keahlian, dan kepemimpinan. Langkah 

dari seleksi adalah tes tulis dilanjut wawancara dan tes psikologi. 

3. Kendala Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi  

Dari segi internal kurangnya tenaga/staff di personalia yang menjadikan 

pekerjaan kurang maksimal dan dari segi eksternal adalah kurangnya minat 

anak sekarang yang lebih memilih kerja merantau. 
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4. Solusi Kendala Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi 

Personalia mengadakan rekrutmen untuk pengisian kekosongan di staff 

personalia,dan memperbanyak kerjasama dengan pihak universitas,sekolah-

sekolah dan lembaga untuk meminimalisir kendala di rekrutmen. 

B. Saran 

1. Bagi PT. Jatinom Indah Agri untuk memperluas sumber perekruten 

karyawan dengan mencari karyawan melalui sumber perekrutan karyawan 

seperti badan penyalur tenaga, website, dan perlu ada pelampiran tes 

kesehatan pada berkas lamaran. Untuk seleksi lebih diperketat seperti 

penambahan tes kecerdasan ,tes kemampuan, dan tes kesehatan. Untuk 

organisasi lebih memperbanyak kordinasi agar kecepatan ketika 

kekosongan agar cepat diisi dengan karyawan baru. 

2. Bagi peneliti penelitian dan mahasiswa ekonomi syariah dapat dijadikan 

tambahan daftar bacaan, refrensi, dan dapat memberikan sumbangan 

perbendaharaan perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

penelitian selanjunya, dan menambah pengetahuan yang dapat digunakan 

sebagai refrensi selanjutnya dalam bidang kajian ilmu yang sama. 


